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NECESITATE 

Cadru conceptual comun şi repere privind operaţionalizarea SNAp, utile pentru elaborarea strategiilor 
sectoriale  
 
 
 – Vocabular comun, explicit și acceptat consensual, care să permită o construcție inteligibilă în mod 
 univoc de către arhitecții și beneficiarii securităţii naţionale 
 
   –  Linii directoare privind operaţionalizarea direcţiilor de acţiune şi a modalităţilor privind   
 asigurarea securităţii naţionale 
 
   – Descrierea arhitecturii sistemului național de securitate, stabilirea corespondenței între 
 componentele și sub-componentele securității și instituțiile responsabile ale statului  
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STRUCTURA GHIDULUI 

 
Glosarul principalelor concepte şi termeni  cu care operează SNAp   
 
Capitolul 1. De la concept la practică în procesul implementării SNAp  
 
Capitolul 2. Cadru de acţiuni   
 
Capitolul 3. Corelarea obiectivelor naţionale de securitate cu direcţiile de acţiune, 
din perspectiva ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor  
 
Capitolul 4. Modalităţi de acţiune pentru implementarea SNAp  
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GLOSARUL PRINCIPALELOR CONCEPTE ŞI TERMENI  CU CARE OPEREAZĂ SNAp  

– Sunt definite şi descrise principalele noţiuni şi termeni din SNAp în scopul înţelegerii corecte a acestora. 
 
 
– Se urmăreşte asigurarea unui cadru de referinţă atât pentru cetăţean, cât şi pentru profesioniştii din domeniul 
asigurării securităţii naţionale. 
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Capitolul 1. DE LA CONCEPT LA PRACTICĂ ÎN PROCESUL IMPLEMENTĂRII SNAp  

– Securitatea societăţii trebuie definită în raport cu nevoia de siguranţă a cetăţeanului şi a comunităţii din care 
face parte, având ca obiectiv starea de normalitate socială.  
 
–Cadrul propus de Ghid se concentrează asupra a două din conceptele promovate de SNAp, care stau la baza 
înţelegerii şi implementării acesteia: securitatea naţională extinsă/SNE şi cultura de securitate. 
 
– SNE este un concept integrator care, pe lângă domeniile cuprinse în mod tradiţional în sfera securităţii naţionale, 
include domenii noi, precum educaţie, sănătate, economic, energetic, financiar, mediu, infrastructuri critice, cărora 
le sunt asociate mijloace de realizare specifice. 
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Capitolul 2. CADRU DE ACŢIUNI  

– Reperele orientative propuse de prezentul Ghid implică un efort conjugat al tuturor structurilor care participă la 
îndeplinirea obiectivelor strategice naţionale promovate de SNAp.  
 
 
 
 – În Ghid se evidenţiază consolidarea profilului României în NATO şi UE, aprofundarea parteneriatului strategic 
cu SUA şi necesitatea extinderii celorlalte parteneriate strategice, precum şi a relaţiilor de cooperare cu alţi actori 
internaţionali, în realizarea obiectivelor prevăzute de SNAp. 
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Capitolul 3. CORELAREA OBIECTIVELOR NAŢIONALE DE SECURITATE CU 
DIRECŢIILE DE ACŢIUNE, IN PERSPECTIVA AMENINŢĂRILOR, RISCURILOR ŞI 
VUNERABILITĂŢILOR  

Acest capitol impune o abordare mai tehnică, dată fiind trecerea de la registrul conceptual, al teoretizării şi 
semnificaţiilor SNE şi culturii de securitate la planul concret al modului de materializare a procesului de asigurare 
a apărării şi securităţii cetăţenilor şi statului.  
 
 
Absenţa referirilor directe la cetăţean – omniprezent în capitolele precedente – nu implică excluderea sa din 
ecuaţia implementării SNAp. Chiar nenominalizat ca atare, cetăţeanul reprezintă intrinsec reperul esenţial în 
raport cu care se asociază toate coordonatele SNE promovate de SNAp şi abordate de prezentul ghid. 
 
 
Din perspectiva ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor/ARV, Ghidul abordează obiectivele naţionale de 
securitate/ONS pe două coordonate:  
– ONS care au ARV comune şi direcţii de acţiune/DA similare;  
– ONS care se particularizează prin prisma formelor specifice de manifestare a ARV, precum şi a DA.  
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ONS care au 
ARV comune 
şi direcţii de 
acţiune/DA 
similare 

•Respectarea principiilor şi valorilor fundamentale ale UE 
•Promovarea intereselor politice, economice şi de securitate în regiuni de  
relevanţă strategică 

•Consolidarea profilului României în NATO şi UE 
•Consolidarea parteneriatului strategic cu SUA 
•Asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre 
•Susţinerea parcursului european al R. Moldova 
•Aprofundarea cooperării cu statele vecine şi din flancul estic al NATO 
•Intensificarea cooperării regionale, inclusiv, în domeniul apărării 

• Promovarea exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
• Asigurarea ordinii de drept şi bunei funcţionări a justiţiei 
• Înlăturarea deficienţelor care afectează buna guvernanţă 
•Dezvoltarea consolidată, durabilă şi adaptată a sistemelor publice de  
sănătate, educaţie şi protecţie socială 
•Asigurarea unui mediu economic performant şi a stabilităţii  
financiar-bugetare 
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ONS care se 
particularizează 
prin prisma 
formelor 
specifice de 
manifestare a 
ARVşi a DA 

• Consolidarea capacităţii naţionale de apărare 

• Dezvoltarea capabilităţilor de combatere a ameninţărilor 
asimetrice 

• Prevenirea reacţiilor şi tendinţelor radicale sau extremiste 

• Asigurarea eficienţei sistemelor naţionale de prevenire şi 
gestionare a situaţiilor de criză 

• Consolidarea securităţii şi protecţiei infrastructurilor critice 

• Promovarea identităţii naţionale 
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Capitolul 4. MODALITĂŢI DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA SNAp  

– Direcţiile de acţiune, pe dimensiunile prevăzute de Strategie, se materializează în Planul de implementare a 
SNAp, elaborat la nivelul DSN din cadrul AP şi aprobat în cadrul CSAT.  
 
 
 
– Ghidul supune atenţiei o serie de repere menite să faciliteze revizuirea cadrului legislativ naţional, precum şi 
consolidarea coordonării unitare a Sistemului naţional de securitate prin CSAT. 
 
 

 
 
 
 
 


